




कोभिड १९ को दोश्रो लहरसँगै
िरतपुर महानगरमा िएका प्रयासहरु

◦ जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको ननर्णय अनुसार चितवन
जिल्लाका अन्द्य स्थानीय तहका साथै िरतपुरमा पनन भमनत २०७८
बैशाख १६ गते रातको १२:०० बिे देखख ननषेधाज्ञा िएको।

◦ महानगरले आफ्नो प्राथभमकतालाई ववपद् व्यवस्थापनमा केजन्द्रत गदै,
अनत आवश्यक सेवा (दमकल, सरसफाइ, स्वास््य, ववपद तथा
आपतकालीन कायणसंिालन केन्द्र) बाहेकका सेवाहरु बन्द्द गररयो।

◦ कोभिड १९ ननयन्द्रर्, सहजिकरर् तथा कायाणन्द्वयन एवं समन्द्वय
सभमनतलाई सहयोग गनण उपप्रमुख पावणनत शाह ठकुरीको संयोिकत्वमा
१५ सदस्य सभमनत गठन िएको।

◦ भशवनगर र शारदानगर कोभिड १९ अस्पतालको संिालन गनण
व्यवस्थापनका लाचग कर्ण ब. गुरुङको संयोिकत्वमा ७ सदस्य सभमनत
गठन िएको।

◦ िरतपुर महानगर भिर रहेका प्रयोगशालाहरूबाट कोभिड १९ को एजन्द्टिेन
पररक्षर्का लाचग जिम्मेवारी तोककयो।

◦ ननिःशुल्क एम्बुलेन्द्स तथा कन्द्टयाक्ट टे्रभसङं शुरू गरर एम्बुलेन्द्स
व्यवस्थापन तथा केश अनुसन्द्धान, खोिपड्ताल तथा व्यवस्थापनका
लाचग जिम्मेवारी तोककयो।

◦ कोभिड १९ बाट ज्यान गुमाउने व्यजक्त र देवघाटमा अन्द्तजेटट गनुण पने
व्यजक्तलाई महानगरको तफण बाट ननिःशुल्क िालक सहहतको शवबहान,
JCB को सेवा प्रदान तथा देवघाट के्षर ववकास सभमनतसँगको समन्द्वयमा
ननिःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराईदै आएको। अन्द्तजेटट कायणमा लाग्ने दाउरा
रू ३००० महानगरले उपलब्ध गराउदै आएको।

◦ स्थानीय आपतकालीन कायणसंिालन केन्द्रको फेसवुक पेि, सूिना
आदानप्रदान ग्रुप, महानगरको वेिसाइट माफण त कोभिड १९ तथा अन्द्य
ववपद्को िानकारी तथा सिेतना गररदै।

◦ हाल िरतपुर महानगरपाभलकाले केश अनुसन्द्धान तथा कन्द्टयाक्ट टे्रभसङ,
कोभिड १९ आइसोलेसन अस्पताल, एजन्द्टिेन पररक्षर्, कोभिड १९ का
बबरामीलाई ननिःशुल्क एम्बुलेन्द्स सेवा, कोभिड १९ बाट ननधन िएका
लाचग ननिःशुल्क शववहान तथा दाउरा प्रदान गदै आएको छ।

◦ कोभिड १९ ननयन्द्रर्का लाचग सिेतनामूलक सामाग्री माइककङ गने
व्यवस्था भमलाइएको।



विपद व्यिस्थापन केन्द्रका पदाधिकारीहरू
पद नाम मोबाईल नम्िर

संयोजक श्री रेनु दाहाल ९८५५०११३११

सदस्य श्री पावणती शाह ठकुरी ९८५५०११४११

सदस्य श्री िोिराि खनतवडा ९८५५०५८०६६

सदस्य श्री अरुर् पीडडत िण्डारी ९८५५०१३१५१

सदस्य श्री पदमपाखर् सुवेदी ९८५५०१३१४५

सदस्य श्री हररववलास कोइराला ९८५५०१३१४६

सदस्य श्री गोववन्द्द तमाङ ९८५५०१३१६७

सदस्य श्री ववियकुमार िुिेल ९८५५०१३१६५

सदस्य श्री हररप्रसाद आिायण ९८५५०१३१४४

सदस्य श्री जिल्ला प्रशासन कायाणलय प्रनतननचध

सदस्य श्री रत्नप्रसाद लाभमछाने ९८४१४५४६००

सदस्य श्री जिल्ला प्रहरी कायाणलय प्रनतननचध

सदस्य श्री सशस्र प्रहरी बल हेडक्वाटर १७ नं . गर्, िरतपुर प्रनतननचध

सदस्य श्री मेघराि िट्टराई ९८६०८७८६५७

सदस्य श्री नेकपा एमाले, िरतपुर महानगर सभमनत.,चितवन प्रनतननचध

सदस्य श्री नेपाली काँगे्रस, महानगर सभमनत,चितवन प्रनतननचध

सदस्य श्री नेकपा माओवादी केन्द्र, िरतपुर महानगर सभमनत.,चितवन प्रनतननचध

सदस्य श्री संघीय समािवादी पाटी, महानगर सभमनत ,चितवन प्रनतननचध

सदस्य श्री नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, चितवन प्रनतननचध

सदस्य श्री उद्योग वाखर्ज्य संघ, चितवन प्रनतननचध

सदस्य श्री गै.स.स.स. महासंघ, चितवन प्रनतननचध

सदस्य श्री नेपाल परकार महासंघ, चितवन प्रनतननचध

सदस्य सधिब श्री िीवलाल कँुवर ९८४५०८८५२८



िरतपुर महानगरपाभलका भित्र
कोभिड १९ को अिस्था

◦ बैशाख महहना िरर िरतपुर महानगरपाभलका भिर कुल २९६९
संक्रभमत थवपएको र २६ िनाको मतृ्यु िएको छ।

◦ िरतपुर महानगर भिर िेटठ महहनाको ९ गते सम्मको वववरर्
ननम्न ताभलकामा छ।
कोभिड १९को २४ घण्टाको वििरण कोभिड १९को जम्मा वििरण

भमतत थवपएका
संक्रभमत

तनको 
िएका

मतृ्यु जम्मा 
संक्रभमत

जम्मा 
तनको 
िएका

जम्मा 
मतृ्यु

सक्रक्रय 
संक्रभमत

जेष्ठ १ १४८ १५ ५ ८४४९ ५३२८ १०५ ३०१६

जेष्ठ २ ८३ २८ १ ८५७२ ५३६३ १०६ ३१०३

जेष्ठ ३ १९६ ३५ ३ ८७६८ ५३९८ १०९ ३२६१

जेष्ठ ४ १९५ ६६ २ ८९६५ ५४६४ १११ ३३९०

जेष्ठ ५ १७९ ५६ ४ ९१३४ ५५२० ११५ ३४९९

जेष्ठ ६ १९१ ५७ ३ ९३०३ ५५७७ ११८ ३६०८

जेष्ठ ७ ११६ ४७ १ ९४२० ५६२४ ११९ ३६७७

जेष्ठ ८ ११० ४४ ६ ९५३० ५६६८ १२५ ३७३७

जेष्ठ ९ ३४ ३० २ ९५६२ ५६९८ १२७ ३७३७

जेष्ठ १० ८८ ८९ ० ९६५० ५७८७ १२७ ३७३६



िरतपुर महानगरपाभलका भित्र गररने एन्न्द्टजेन 
पररक्षणको वििरण

शरदपुर अ. स्वास््य केन्द्र मंगलबार र शुक्रबार वडा नं ८,९,११,१२
भशवनगर प्रा. स्वास््य केन्द्र बबहहबार वडा नं १४, २१
शारदानगर स्वास््य िौकी सोमबार र बुधबार वडा नं १७, १८, १९ २०
मेघाैैली स्वास््य िौकी आईतबार वडा नं २४, २७, २८
फुलबारी स्वास््य िौकी आईतबार वडा नं ५, १५
हदव्यनगर स्वास््य िौकी बबहहबार वडा नं २५, २६
पहटहानी स्वास््य िौकी सोमबार वडा नं १३, २२, २३
शहहद गरे्श स्वास््य िौकी मंगलबार वडा नं ६, ७
मंगलपुर स्वास््य िौकी बुधबार वडा नं १, २, ३, ४, १६

िरतपुर महानगरपाभलका भित्र कोभिड १९ संक्रभमतलाई 
तनिःशुल्क एम्बुलेन्द्स सेिा (२४ घण्टा)

िरतपुर महानगरपाभलका पदमपार्ी सुबेदी
९८५५०१३१४५

वडा नं १, २, ३, ४, ५, 
७, ८, ९, १०, ११, १२

भशवनगर प्रा. स्वा. के. ओम प्रकाश पोखरेल
९८५५०१३१५४

वडा नं
१७, १८, १९, २०, २५, 
२६, २७, २८

शारदानगर स्वा. िाैै. कर्ण बहादरु गुरुङ
९८५५०१३१४५

वडा नं ६, १३, १४, १५, 
१६, २१, २२, २३, २४

िरतपुर महानगरपाभलका भित्र कोभिड १९ बाट तनिन 
िएकाहरुलाई तनिःशुल्क शििहान , JCB तथा दाउरा 

व्यिस्थापन सेिा
िरतपुर 
महानगरपाभलका

बालकृटर् थपभलया
९८४४२१०८१७

सबै वडाहरु



िरतपुर महानगरपाभलका भित्र कोभिड १९ आईसोलेसन 
अस्पताल (२४ घण्टा)

िरतपुर 
महानगरपाभलका

डा राकेश यादव सबै वडाहरु
पे्रमराि पौडले ९८४४२१०८१८

िरतपुर महानगरपाभलका भित्र कोभिड १९ संक्रभमतको 
केश अनुसन्द्िान तथा कन्द्टयाक्ट टे्रभसङ (बबहान १० 

देखि साँझ ६ बजे सम्म)

िरतपुर महानगरपाभलका
जनस्िास््य शािा र 
अन्द्तगगतका स्िास््य

शािाहरु

हदपक सुवेदी
९८५७६२२११९

संयोिक

सुयण प्रसाद नतवारी
९८५८०३५०३५

सह संयोिक

भशव पौडले 
९८५५०८१६२६

अभिलेख प्रनतवेदन

केशव प्रसाद िट्ट
(फोकल पसणन)
९८४४२१०८४६

वडा नं ५, ७, ८, ९, १०

रेशम पौडले 
९८४४२१०८२४

वडा नं १, २, ३, ४, ११, 
१२, २९

एक नारायर् अयाणल 
९८४४२१०८२५

वडा नं १७, १८, १९, 
२०, २५, २६, २७, २८

नमराि अचधकारी
९८४४२१०८२९

वडा नं ६, १३, १४, १५, 
१६, २१, २२, २३, २४







कोभिड १९ को व्यिस्थापनमा सहयोग गनुगहुने 
तनकायहरूिः 

क्र.सं. संस्था सामाग्री संख्या
१ स्वास््य कायणलय चितवनको 

समन्द्वयमा स्वास््य सेवा 
वविाग (Central Medical 

Store), पतलैया

बेड र एसोसररि २५

२ चितवन अटोमेकाननकल 
व्यवसायी संघ

अजक्सिन भसभलन्द्डर १६

३ जक्लननक नेपाल अजक्सिन भसभलन्द्डर १०
फ्लो भमटर ५
अजक्सिन मास्क १०
अजक्सिन 
कन्द्सन्द्टे्रटर

१

४ बाग्मती प्रदेश सिा सदस्य 
रामलाल महतोज्यू

नगद रु ५०,०००

महानगरबाट तनिःशुल्क दाउरा उपलब्ि गराई शि 
व्यिस्थापन गररएको संख्या

क्र.सं. भमतत शि संख्या
१ २०७८|०२|०६ १४
२ २०७८|०२|०७ ६
३ २०७८|०२|०८ ८
४ २०७८|०२|०९ ८ (१ िना गाडकेो)
५ २०७८|०२|१० ११





रेस्पोन्द्स टटम
क्र.
स. नाम पद कायगलय मोबाईल नम्िर
१

श्री पदमपाखर् सवुेदी संयोिक वातावरर् तथा ववपद व्यवस्थापन 
सभमतका संयोिक

९८५५०१३१४५

२
श्री दामोदर न्द्यौपाने सदस्य वडा अध्यक्ष - वडा नं. ८ ९८५५०१३१४८

३
श्री िीबलाल कँुवर सदस्य ववपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख ९८४५०८८५२८

४
श्री दीपक सुवेदी सदस्य स्वास््य शाखा प्रमुख ९८५७६२२११९

५
श्री मेघराि िट्टराई सदस्य नगर प्रहरी इन्द्िािण ९८६०८७८६५७

६
श्री देबेन्द्र रेग्मी सदस्य वारुर् यन्द्र शाखा प्रमुख ९८४५०५१६८३

७
श्री बालकृटर् थपभलया  सम्पकण

व्यजक्त
ववपद व्यवस्थापन शाखा ९८४५०५११२७

सूिना अधिकारी – िरतपुर महानगर
१ श्री मेनका पजण्डत अचधकृतस्तर साताैैैं सूिना शाखा ९८५५०९२२०१

िरतपुर महानगर अन्द्तगगतका विपद् सूिना 
व्यिस्थापन सम्पकग  व्यन्क्तको वििरण

क्र. स. नाम पद शािा मोबाईल नम्िर

१ श्री िोिराि 
खनतवडा

प्रमखु प्रशासकीय 
अचधकृत

िरतपरु 
महानगरपाभलका

९८५५०५८०६६

२ श्री मेनका पजण्डत सिूना अचधकृत सिूना शाखा ९८५५०४९३००

३ श्री बालकृटर् 
थपभलया  

अचधकृतस्तर छैठौं
तथा फोकल पशणन

स्थाननय 
आपतकालीन 
कायणसंिालन

केन्द्र

९८४५०५११२७

४
श्री भशव पौडले अभिलेख व्यवस्थापक िनस्वास््य 

शाखा
९८५५०८१६२६

५ श्री ववराि पोखरेल सिूना व्यवस्थापन 
अचधकृत

संयकु्त 
राटट्रसंघीय

ववकास कायणक्रम
९८५११०८००१



तन्स्िरमा कोभिड १९ तनयन्द्त्रणका 
प्रयासहरु

िरतपुर कोभिड-
१९ अस्पताल, 
भशवनगरको 

संयुक्त उद्घाटन 
गदै नगर प्रमुख 
रेनु दाहालज्यू
तथा नगर 

उपप्रमुख पावणती 
शाह ठकुरीज्यू

कोभिड १९ 
व्यवस्थापनको
ननजम्त ववपद्
व्यवस्थापन 

सभमनतको बैठक 
बस्दै



िरतपुर 
महानगरपाभलकाले 
संिालन गरेको 

ननिःशुल्क 
एम्बुलेन्द्स सेवा

देवघाट क्षेर
ववकास 

सभमनतभसत 
समन्द्वयरी 

नन:शुल्क दाउरा
व्यवस्थापन



नारायार्ी ककनारमा कोरोना संक्रभमतको 
शव व्यवस्थापन गररदै

जक्लननक नेपालद्वारा िरतपुर महानगरपाभलकालाई १० वटा 
अजक्सिन भसभलन्द्डर सहयोग गररदै



बाग्मती प्रदेश सिा सदस्य रामलाल महतोज्यूले िरतपुर 
महानगरपाभलकाको कोभिड १९ कोषलाई रू ५०,०००|- सहयोग गदै

स्थानीय आपतकालीन कायणसंिालन केन्द्रको फेसबुक 
पेिबाट कोभिड १९ सम्बजन्द्ध सिेतना प्रदान गररदै



िरतपुर महानगरपाभलका िारूण यन्द्त्र शािाले 
तनयन्द्त्रण गरेको आगलागीको वििरण

क्र. सं. भमतत स्थान आगो लागेको िस्तु कैक्रियत

१ २०७८|१|१ िमानपा वडा नं ११ वन

२ २०७८|१|२ िमानपा वडा नं १ गोठ

३ २०७८|१|५ िमानपा वडा नं २९ वन

४ २०७८|१|९ िमानपा वडा नं २१ परालको टाैैवा

५ २०७८|१|९ िमानपा वडा नं १० नेपाल भमट 
सप्लायसण

६ २०७८|१|११ िमानपा वडा नं ९ वन

७ २०७८|१|१२ िमानपा वडा नं ४ सलाई फ्याजक्ट्र

८ २०७८|१|१२ िमानपा वडा नं १० अटो सवारी साधन

९ २०७८|१|१२ गैंडाकोट न पा वडा नं 
१४

वन िरतपुर 
महानगरपाभल
का बाहहर

१० २०७८|१|१३ िमानपा वडा नं १० घर

११ २०७८|१|१३ िमानपा वडा नं १२ परालको टाैैवा

१२ २०७८|१|१७ िमानपा वडा नं १६ ककराना पसल

१३ २०७८|१|२७ िमानपा वडा नं १० प्राइम बैंक

१४ २०७८|१|२८ िमानपा वडा नं १ घर

िम्मा आगलागीिः १४
मतृ्यिुः ०
घाईतेिः ०



िरतपुर 
महानगरपाभलका
वडा नं १० को 
प्राइम बैंकमा

िएको आगलागी
ननयन्द्रर् गदै
महानगरको 
दमकल

िरतपुर 
महानगरपाभलका
वडा नं १० मा 

अटोमा आगलागी
पनछको क्षनत



२०७८ बैशाि १ देखि िरतपुर 
महानगरपाभलका भित्र िएका अन्द्य 

आगलागीका घटनाहरू

बैशाि मटहना जेष्ठ मटहना
दघुगटना संख्या १६ ३

मतृ्यु ६ ०
घाईते २७ ५

२०७८ बैशाि १ देखि िरतपुर 
महानगरपाभलका भित्र िएका सडक दघुगटनाको 

सखं्यात्मक वििरण

• २०७८ बैशाख १५ मा िरतपुर २९ मोटरसाइकलमा
आफैं आगो लागेको र िालक सामान्द्य घाइते िई
मोटरसाइकल पूर्ण क्षनत िएको

• २०७८ बैशाख ३० मा िरतपुर २ हङकङ बिारको
सुन पसलमा ग्यास भलक िई आगलागी िएको।



◦ २०७८ बैशाख १७ मा िरतपुर ३ को नगर वनमा घाँस
काट्ने क्रममा िगंली गैंडाले आक्रमर् गरर एक व्यजक्त
घाइते बनाएको ।

◦ २०७८ बैशाख २७ मा िरतपुर २६ को एक व्यजक्तलाई
मेडडकलबाट फकण ने क्रममा एक्कासी िगंली बंदेलले
आक्रमर् गरर घाइते बनाएको ।

◦ २०७८ बैशाख ३० मा िरतपुर १२ को राइनो ताल नजिकै
ननउरो हटपन िाँदा गैंडाले आक्रमर् गरेको र एक व्यजक्त
घाइते िएको ।

◦ २०७८ िेटठ २ मा िरतपुर ८ को वनदेवी सामुदानयक वनमा
ननउरो हटप्ने क्रममा बाघले आक्रमर् गरर एक महहला
घाईले िएको ।

२०७८ बैशाि १ देखि िरतपुर महानगरपाभलका 
भित्र िएका जगंली जनािरको आक्रमण

२०७८ बैशाि १ देखि िरतपुर महानगरपाभलका 
भित्र करेन्द्ट लागी िएका दघुगटनाहरू

◦ २०७८ बैशाख २९ - िरतपुर ९ मा बबिलुीको पोलमा िढेर
नेटको काम गरर रहदा करेन्द्ट लागी एक िना घाइते िएको
र अस्पतालले मतृ घोषर्ा गरेको।

◦ २०७८ िेटठ ३ – िरतपुर ११ को गरे्शस्थानमा वविलुीको
काम गरररहँदा एक्कासी नाङ्गो तार छुन गइ करेन्द्ट लागी
एकको मतृ्यु िएको ।

◦ २०७८ िेटठ ९ – िरतपुर १५ मा ट्रसको काम गने क्रममा
वेजल्डङ्गको काम गरररहँदा अिानक करेन्द्ट लागी ननिको
मतृ्यु िएको।





महानगरपाभलका सम्पकग  नम्बर

िोजराज िततिडा
प्रमुख प्रकासकीय अचधकृत 
०५६-५२०१६७, ९८५५०५८०६६

मेनका पन्ण्डत
सूिना अचधकारी 
menakapandit@gmail.com

९८५५०४९३०००

अरुण पीडडत िण्डारी
नगर प्रवक्ता
arunpidit@gmail.com

९८५५०१३१५१

िरतपुर महानगरपाभलका
िरतपुर-१०, चितवन
सम्पकण िः ०५६-५२५७७१

mailto:menakapandit@gmail.com
mailto:arunpidit@gmail.com


सूिनाका श्रोतहरूिः 
◦ िरतपुर महानगरपाभलका जनस्िास्थय शािािः 

०५६-५९४२४१ | ९८४४२१०८५९
◦ िरतपुर महानगरपाभलका िारूणयन्द्त्र शािािः

०५६-५२१०८३
◦ धितिन न्जल्ला आपतकालीन कायगसंिालन केन्द्रिः

९८४४२०८८८८ 
◦ धितिन न्जल्ला ट्राक्रिक कायागलयिः 
१०३ | ०५६-५२०१५५ | ९८५५०९०१००

◦ स्थानीय आपतकालीन कायगसंिालन केन्द्र, िरतपुरिः
१६६०-५६-५२२२२



बुलेटटन प्रकाशन तथा सूिना
व्यिस्थापन

सल्लाकारिः 
नगर प्रमुखिः श्री रेनु दाहाल
नगर उप-प्रमुखिः श्री पावणती शाह ठकुरी
प्रमुख प्रशासकीय अचधकृतिः श्री िोिराि खनतवडा

सम्पादकिः 
बालकृटर् थपभलया
अचधकृतस्तर छैठौं 

सूिना व्यिस्थापन तथा प्रविधि संयोजनिः
ववराि पोखरेल
सूिना व्यवस्थापन अचधकृत
संयुक्त राटट्रसंघीय ववकास कायणक्रम प्रनतननचध
स्थानीय आपतकालीन कायणसंिालन केन्द्र

प्रकाशकिः 
स्थानीय आपतकालीन कायगसंिालन केन्द्र
नगर कायणपाभलकाको कायाणलय
िरतपुर महानगरपाभलका
सम्पकण िः १६६०-५६-५२२२२ (टोल फ्री)
फेसबुकिः https://www.facebook.com/EOCBharatpur

https://www.facebook.com/EOCBharatpur

